
 

 

 آذر 30 آزموني آمادگي  ويژهعلوم هاي  تمرين

 1صفحه 
 

 
 54تا  02هاي  صفحه

بهتـرين گزينـه را   ( هاي ديگر در كـدام دو دسـتگاه زيـر بـا هـم مشـابه اسـت؟        الكتريكي به انرژيتبديل انرژي  -1

 .)انتخاب كنيد

 پنكه -برقي همزن) 2 اتو  -شويي ماشين لباس) 1

 المپ -شويي لباسماشين ) 4  راديو -المپ) 3

بيشتر صـورت  انرژي  تبديلكدام در اين حالت دهيم،  تكان ميمدتي در بسته ريخته و  يمقداري ماسه را در ظرف -2

 ؟گيرد مي

 گرمايي به حركتي) 2 حركتي به گرمايي ) 1

 الكتريكي به حركتي) 4 الكتريكي به گرمايي) 3

 ؟نداردخواني  انرژي توليد شده در كدام وسيله با ديگر وسايل هم شكل -3

 

 
1 ( 2(  3(  4 ( 

 

 

هـاي روي ميـز بـه     ها و يا حتّـي ليـوان   شود شيشه كنيم، باعث مي هنگامي كه صداي ضبط را در خانه خيلي بلند مي -4

 هاي زير شباهت دارد؟ تبديليك از  تبديل انرژي صورت گرفته در اين مطلب، به كدام. لرزش در آيند

  ها درون يك ظرف تكان دادن ماسه )1

 ژحركت مارپيچ كاغذي بر روي شوفا) 2

 و ظرف قاشقبرخورد هاي برنج بر روي بادكنك در اثر ايجاد صدا توسط  حركت دانه) 3

 ديگر ماليدن دو دست به هم) 4

 كند؟ پر ميبه درستي به چپ، جاهاي خالي عبارت زير را كدام گزينه به ترتيب از راست  -5

 ».كند شود و المپ را روشن مي جاري مي.................. از .................. ي  الكتريسيته به وسيله«

 سيم -كليد) 4 سيم -باتري) 3 باتري -كليد) 2 باتري -سيم) 1

 



 

 

 آذر 30 آزموني آمادگي  ويژهعلوم هاي  تمرين

 2صفحه 
 

 

 ؟افتد اتّفاقي ميها چه  ي المپ بقيهبراي ها بسوزد،  در يك مدار موازي، اگر يكي از المپ -6

   .مي سوزند) 1

  .مانند روشن مي) 2

 .شوند خاموش مي) 3

 .شوند از چند لحظه خاموش ميي بعد مي شوند ول كمي روشنابتدا ) 4

 ؟دهد گرما را كندتر عبور ميكدام ماده  -7

 طال) 4 آهن )3 شيشه) 2 مس) 1

 ؟ها است گزينهيك از  كدام مطابقروي دماسنج  ازصحيح خواندن دما  جهتبا توجه به شكل مقابل،  -8

 ب) 2  آ) 1

 ج) 4  پ) 3

 

9- ؟دهد نمينشان را درستي ي  مقايسهكنيم، كدام گزينه  مقايسهسرعت انتقال گرما  دو از نظر دوبهزير را  اگر مواد 

 »چدن و آلومينيمچوب، پالستيك، «

  مآلوميني <چوب ) 2   چدن <چوب ) 1

 پالستيك  <آلومينيوم) 4  چدن <پالستيك ) 3

 در ذخيره كردن انرژي سهيم باشيم؟ توانيم نميبا انجام كدام كار در فصل زمستان  -10

 .استفاده كنيم ي گرمامصالح و مواد رسانا در ساختن خانه از) 1

  .استفاده كنيم و قاب آن چهارچوب  پنجره ي بين در و از درزگير براي پوشاندن فاصله) 2

 .ها استفاده كنيم هاي ضخيم براي پوشاندن پنجره از پرده) 3

 .هاي پشمي و ضخيم بپوشيم لباس) 4



 

 1صفحه  
 

 آذر 30ي آمادگي آزمون  ويژه علوم هاي پاسخ تمرين
 

 پاسخ سواالت تستي علوم

 )درسيكتاب   27و  26 يها  صفحه(  -»2«ي  گزينه -1
 .شود تر از همه انرژي الكتريكي به انرژي حركتي تبديل مي در همزن برقي و پنكه، بيش

 )كتاب درسي 22ي   صفحه( -»1«ي  گزينه  -2

هـا گـرم    پس از مدتي ماسهو  تي به انرژي گرمايي تبديل مي شودبسته، انرژي حركدر ها در ظرف  در اثر تكان دادن ماسه
 .شوند مي

 )درسيكتاب  27و  26و  23ي ها صفحه( -»2«ي  گزينه  -3

الكتريكـي بـه   تبـديل انـرژي   ( شويي انرژي حركتي اسـت  برقي و ماشين لباسزن  انرژي توليد شده در پنكه، همترين  بيش
 .شود مي، اما در چراغ مطالعه، انرژي نوراني و گرمايي توليد )حركتي

 )كتاب درسي 23ي    صفحه( -»3«ي  گزينه -4

هاي برنج كه در اثر  ها تبديل شده، مانند دانه ها و شيشه ت، انرژي صوتي حاصل از ضبط به انرژي حركتي ليواندر اين فعالي
 .مي آيندهاي قاشق به ظرف، به لرزش در  توسط ضربهصداي ايجاد شده 

 )كتاب درسي 28ي  صفحه( -»1«ي  گزينه -5

 .درست است» 1«ي  پس گزينه. كند ي سيم از باتري جاري مي شود و المپ را روشن مي الكتريسيته به وسيله

 )درسيكتاب  29 ي  صفحه( -»2«ي  گزينه -6
 .مانند ها روشن باقي مي ي المپ د، بقيهسوز ها مي در يك مدار موازي وقتي يكي از المپ

 )كتاب درسي 38و  37هاي   صفحه( -»2«ي  گزينه -7

 .دهد كندتر عبور ميگرما را  آهنمس و  طال ،نسبت به  شيشه

 )كتاب درسي 35ي   صفحه( -»2«ي  گزينه -8

بـه آن نگـاه كـرد؛ نگـاه كـردن از مسـيرهاي       » ب«روي دماسنج بايد به طور مستقيم يعني از سمت خط  ازبراي خواندن دما 
 .شود ديگر باعث خطا در خواندن دما مي

 )كتاب درسي  38و  37هاي   صفحه( -»4«ي  گزينه -9

 .تر است ستيك بيشپس سرعت انتقال گرما در آلومينيوم از پال. تر است فلزات از ساير مواد بيش سرعت انتقال گرما در

 )كتاب درسي 40ي  صفحه( -»1«ي گزينه -10

 رسانا استفاده كنيمنابراي جلوگيري از هدر رفتن گرما در منزل، بايد از مصالح و مواد. 
 
 


